
REFERAT 
Frederikshavn Golf Klub 

i henhold til aftale indkaldes hermed til bestyrelsesmøde 

Tirsdag d. 15. december 2015 kl. 17:00 i 

Frederikshavn Golf Klub 
 

 

Tilstede: 

TV- Tore Vedelsdal 

CS – Caroline Skjoldborg 

TW – Tom Winther 

MD – Mogens Damm 

MLN – Mads Lykke Nielsen  

GS – Georg B. Severinsen.  

KR – Kim Reese   

Samt klubsekretær: AMM Anne Mette Mørk 

 

med følgende dagsorden. 

 

Punkt nr.  

1 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. nov. 2015 
Referatet godkendt. 

 

2 

Orientering fra Baneudvalget  

Vinterspil: Bagni lukket for tiden 

Adam flytter til byen førstkommende fredag.  

Flere medlemmer har velvilligt stillet sig til rådighed med forskellige former for 

assistance i forbindelse med Adams etablering i byen. Det glæder bestyrelsen. 

Adam har også truffet grenkeeperne. 

 

3 

Orientering fra Anne Mette herunder: 
- Årligt udvalgsmøde m/ bestyrelsen - forslag fremlagt (bilag 1) 

Forslaget godkendt. Mødet afholdes 11. april kl. 16,00 og startes med en 9-hullers 

turnering. 

 

- SGN-møde d. 12. januar i Dronninglund (bilag 2) 

TV og MD tilmeldt 

 



Det forventede budget for 2016 vedr. sponsorering er allerede nået. 

 

4 

Orientering fra Kasserer herunder: 
- Balance pr. 30. nov. 2015 (bilag fra Tom) 

Baneudvalget har sparet i november, så hvis der ikke sker noget uventet ser resten af 

året fornuftigt ud. Regulering af feriepenge og momsrefusion er endnu til gode. Hertil 

kommer at der er positiv regulering af lageropgørelse på vej. 

Der er normalt træk på likviderne. 

Vigtigt næste år at lave en bedre periodisering. 

 

- Medlemsstatistik pr. 30.11 

1 medlem mere end sidste gang, nu i alt 963 medlemmer.  

Gode udsigter for Start- på -golf spillernes fortsættelse i klubben. Mange har 

tilkendegivet at de starter som fuldgyldige medlemmer næste år.  

God indsats fra sekretariatet. 

 

- Greenfee statistik pr. 30.11 

27 gæster i november. Årets gennemsnitsindtægt pr spiller er 186. 

 

5 

Bagskabe 
MLN har kontaktet kommunen, der kræver ny landzonetilladelse og ny dispensation 

fra åbeskyttelseslinien ved et nyt projekt i forlængelse af klubhuset. 

Der er gode udsigter til at få dispensation. 

MLN arbejder videre med sagen. 

 

6 

Generalforsamling 2016 
Datoen fastsættes endeligt til den 18. februar 2016, kl. 19,00 

AMM undersøger mulighederne på Frederikshavn Handelsskole. 

På valg er CS og KR. Begge er villige til genvalg. 

Bestyrelsen mødes inden generalforsamlingen kl. 17,00.  

AMM undersøger hvor. 

 

Næste bestyrelsesmøde mandag d. 1. februar, 2016 kl. 17,00 

Kontingent, regnskab, budget og vedtægter er dagsordenspunkter. 

På mødet forventes bestyrelsen at møde den nye greenkeeper. 

 

 

 



7 

Golfspilleren i Centrum – MD 
Intet nyt – ingen væsentlige nye tilbagemeldinger 

 

8 

Eventuelt 
Intet  

 

 

Referat, 

Mogens Damm 

Sekretær 

 

 

 


